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ŽE 25 LET VELIKA GLEDALIŠKA ZGODBA NASMEJANIH LJUDI.
SMEH je izredno pomemben.
Je ena redkih komponent življenja, ki je zares pomembna!
In 25 let ni malo, to je četrt stoletja! To je pot dolga od otroštva do odraslosti, pot
do srebrne poroke, pot tisočerih prijetnih izkušenj. Špas teater je na tej poti od
prvih začetkov davnega 1997, ko smo vstopnice pisali še na roko in z vami govorili
preko stacionarnih telefonov, pa do danes, ko smo najbolj popularno slovensko
gledališče, svojo gledališko pot tlakoval z željo in poslanstvom LJUDEM olepšati
vsaj nekaj dni v letu.
Z zabavnimi, atraktivnimi, ‘svetovnimi’ gledališkimi predstavami vam podarjamo
odmik, oddih in odklop! SREČO JE TREBA DELITI. Da jo imamo potem vsi več!
OSREČEVATI LJUDI je zato naša gledališka zgodba, je pot, po kateri želimo skupaj
z vami hoditi tudi v prihodnje.
Špasov oder bo letos razigran kot še nikoli. Igrali vam bomo iz srca! Srečni in
hvaležni, da nam ostajate zvesti že 25 let, da prepoznavate Špas kot zaupanja
vredno blagovno znamko in se v tako velikem številu odločate za naš ABONMAjski
program in obisk predstav.
Igrali bomo za vas, ki imate radi gledališče, zgodbe in smeh.
IN ZDAJ – NAJ SE PRAZNOVANJE 25-ke PRIČNE!
Urška Alič in sodelavci Špas teatra
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PRIPNITE SI PASOVE, POLETELI BOMO!
Poletite nazaj v sladka, svobodno misleča 60-ta in
neonesnaženo ozračje najbolj sočne situacijske komedije,
polne zmešnjav in zamenjanih identitet – zagotavljamo vam,
da se boste smejali naglas!

situacijska komedija

V prestolnici ljubezni, Parizu, je skrit mali apartma, v katerem
živi arhitekt Bernard. Z izjemno geometrično natančnostjo
žonglira s prihodi in ljubezenskimi uricami s kar tremi
atraktivnimi stevardesami. Francozinja, Američanka in
Nemka sicer letijo za različne letalske družbe, a ga navdušeno
obiskujejo. On se medtem uri v kombinatoriki in skrbno
načrtuje njihove pristanke in polete. Vse dokler svet ne spozna
novih hitrih boeingov.

Špas teater

Bernardov skrbno sestavljeni urnik se poruši do temeljev,
njegova ne-tako-kot-on-navdušena in ne-tako-kot-stevardese
prikupna hišna pomočnica mu situacije pač ne olajšuje. Ko
se nekega dne trio stevardes sočasno znajde v stanovanju,
ko Bernarda obišče še, v ljubezni kot jabolko nezrel prijatelj iz
otroštva Robi, je kaos popoln, katastofa pa neizbežna.

igrajo

Jan Bučar, Gregor Podričnik, Vesna Slapar, Inti Šraj, Gorka
Berden in Eva Cok

avtor

Marc Camoletti

režija

Vinko Möderndorfer
Produkcija: Špas teater
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STE PRIPRAVLJENI NA ZABAVO?
Prihaja VROČICA! Najbolj vroča show komedija!
Če boste imeli občutek, da ste prišli na prizorišče
serije ‘Seks v mestu’… se ne boste veliko zmotili. Naše
vročekrvne dame rade govorijo o življenju, ljubezni,
seksu, zakonu, odnosih, prijateljstvu, materinstvu,
karieri, hrani, alkoholu in da, tudi moških...
V navihani komediji se boste zabavali ob njihovih
ženskih pogovorih, se smejali, uživali ob seksi glasbi
legendarnih in aktualnih pop uspešnic, ki občinstvo
vedno katapultirajo s sedežev, prepevali od začetka do
konca in lahko tudi zaplesali z nami.
Zberite svoje ženske vrste, svoje žurersko pleme,
pripeljite svoje najdražje, pridite, zraven zapojte,
zaplešite in se do konca ZABAVAJTE!
Naj se show prične!

igrajo

Špela Grošelj, Irena Yebuah Tiran in
Nina Ivanič

režija

Nina Kleflin

show & komedija

Produkcija: Špas teater
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Sveži tridesetletniki, zreli najstniki in zeleni možje za
katerimi so leta divjaštva mimo in jim odgovornost
močno trka na vrata, so primorani sprejeti
življenjsko pomembne odločitve.
Hudomušni Sašo, navihani Žan in vedno črni
Gašper. Gre za tri dokaj lepe mladeniče, genijalce
oziroma loleke povprečnega izgleda, ki poskušajo
razumeti življenje okrog sebe.
V predstavi Fantovščina bodo delili fantastične
nasvete za samske kot tudi za tiste, ki so že v zvezi.
A ste se kdaj želeli smejat svoji propadajoči zvezi?
Zdaj se lahko.
Najprej štalca pol pa kravca? Cene štalc so
nedosegljive, kravce pa še ni.
Čas je za prvo inventuro življenja.
Nič več žurk in ponočevanj. Punca, poroka, služba.
Kredit. Nič več neuspelih poskusov. Zdaj gre zares!
Si ali nisi z nami?

igrajo

Gašper Bergant, Sašo Stare, Žan Papič

režija

Dejan Batoćanin
Produkcija: SiTi Teater BTC
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Režiserka Katja Pegan: »Rada imam Mirandolino že vse svoje
gledališko življenje, od takrat, ko sem z njo delala sprejemni
izpit na akdemiji. Rada imam tudi moške like v Mirandolini, ker
imajo pred očmi samo drug drugega in njihovo tekmovanje
za posebno pozornost je otročje kot le kaj. Všeč mi je, kako
se oklepajo zgodovinskih mitov o svoji spolni vlogi, všeč mi je
njihova narcisoidna narava in njena smešna bolečina. Rada
imam Mirandolino, verjetno pa še bolj Goldonija, ki je v nekem
davnem času ujel radost in strast življenja, ki zmoreta na
odru zaživeti tudi danes, čeprav ju v svojih resničnih življenjih
pogrešamo, ali pa smo nanju že popolnoma pozabili.«
Komedija iz leta 1752 govori o krčmarici in o treh gostih, ki ji
vsak na svoj način dvorijo: prvi je premožni grof in skopuh, drugi
je markiz brez denarja, tretji pa vitez, ki se ponaša s tem, da je
sovražnik žensk in da se ga ženske manipulacije ne dotaknejo.
Za Krčmarico postane demantiranje njegovih prepričanj izziv, ki
se zaključi z uspehom.

Krčmarica
Mirandolina

igrajo

Tadej Toš, Lara Komar, Primož Forte, Vladimir Jurc, Nikla
Petruška Panzion, Franko Korošec, Maja Blagovič, Robert
Vatovec

avtor

Carlo Goldoni

režija

Katja Pegan
Produkcija: SSG Trst
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Branislav Nušić

Podeželsko mestece v Srbiji konec 19. stoletja.
Policijski nadzornik si v želji, da bi se udinjal
ministru za notranje zadeve, prizadeva najti
sumljivo osebo z revolucionarnimi spisi, ki naj bi
se skrivala nekje v njegovem okraju. Hkrati pa ima
kot okorel starokopitnež težave s svojo uporno
hčerjo, ki si najde ljubimca nekje od daleč. In kaj je
hujšega kot to, da v goreči želji ujeti osumljenca (ki
ga dejansko zgrabijo sobarice, ne pa glavni junak
– policijski nadzornik Jerotija, ki ima sicer močna
policijska nagnjenja, medtem ko mu primankuje
poguma) dejansko ujame kar hčerinega ljubimca.
Pravo sumljivo osebo medtem najdejo v neki drugi
občini...

sumljiva oseba

komedija

Aleš Valič, Igor Štamulak, Aleksandar Stojković,
Blaž Popovski, Mak Tepšić, Mojca Partljič, Živa
Selan, Luka Cimprič, Matic Valič, Jan Slapar

avtor

Branislav Nušić

režija

Kokan Mladenović
Produkcija: Gledališče Koper
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Zdrava pamet

“Zdrava pamet je najbolj nora monokomedija o možganih,
naših mislih in vseh vragolijah, ki nam jih uganjajo. Na odru bo
svoje možgane seciral Nik Škrlec, igralec in tv voditelj, ki si lahko
zapomni tisoče decimalk števila pi in je hkrati vsaj enkrat na
mesec na banki, ker pozabi PIN bančne kartice.
Predstava je polna miselno-telesnih akrobacij in humorja, smeh je
konec koncev eden boljših pokazateljev naše možganske forme!
S predstavo potuje tudi posebna interaktivna razstava za vse
obiskovalce, zaradi katere boste svoje možgane videli v novi luči.
Ta bo na ogled pred in po predstavi, med predstavo pa bo Nik
poskrbel, da boste s smejalnimi mišicami možgane popolnoma
prevetrili.”

igra
avtor
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+2

predstavi
po kasnejšem
izboru
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cenik
1. prostor

134€

vpis abonmajev

2. prostor

od 1.9.22 do 10.10.22

118€

KAKO?
Telefonska prodaja :
041 33 33 39, UPN plačilo
Osebno:
blagajna Kulturni dom Mengeš, v času vpisa: sreda od 18.00 do 20.00

ENKRATNO PLAČILO
PLAČILO NA DVA OBROKA

VRSTE ABONMAJEV

(samo za fizične osebe)

I. prostor 2 x 72 €
II. Prostor 2 x 64 €

ŠPASOV AS

Abonma Matiček: nima stalnega dne,
na sporedu med ponedeljkom in četrtkom.
Abonma Baron: nima stalnega dne,
na sporedu med vikendom (petek, sobota ali nedelja).

enotna cena: 99 €
POSEBNA UGODNOST*
glej stran 12
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Darilna vstopnica

PREDNOSTI ŠPASNE
KARTICE:

Špasna kartica

- poljubno nalaganje in
črpanje vrednosti za nakup
vstopnic

Darilna vstopnica je
vrednostni bon, ki velja za
predstave Špas teatra v
Kulturnem domu Mengeš
in ostalih krajih po Sloveniji,
kjer je na sporedu termin
označen z IZVEN.
Obdarjenec si sam izbere
termin in predstavo, ki si jo
želi ogledati.

ličn
a

- nakup vstopnic preko
spletne prodaje
slik
a je

sim

bo

- posebne ugodnosti in
cenejše vstopnice
- obveščanje o predstavah

Špasna kartica je plačilno sredstvo, ki ima naložen poljubni znesek in
velja za predstave Špas teatra v Kulturnem domu Mengeš in ostalih
krajih po Sloveniji, kjer je na sporedu termin označen z IZVEN.

Kupite jo lahko:
- Darilno vstopnico si lahko NATISNETE DOMA!

Možnost tiska darilnih vstopnic doma na vašem tiskalniku TUKAJ

Kupite jo lahko:

- Spletna trgovina Špas teater - DOSTAVA NA DOM!

- Spletna trgovina Špas teater - DOSTAVA NA DOM! TUKAJ

Na voljo različni paketi Darilnih vstopnic z ovojnicami z motivi predstav,
posamične vstopnice in drugi artikli. Nakup je možen TUKAJ

Na voljo različne vrednosti Špasnih kartic (25 €, 50 €, 100 €) z ovojnicami
z motivi predstav, darilni paketi in drugi artikli. Nakup je možen TUKAJ

- Prodajna mesta DZS (Državna založba Slovenije)

- naročilo preko UPN naloga:

lokacije preverite TUKAJ

pišite nam na vstopnice@spasteater.com

- Blagajna Kulturni dom Mengeš, delovni čas blagajne - TUKAJ

- Blagajna Kulturni dom Mengeš, delovni čas blagajne TUKAJ

Darilna vstopnica velja do 30.6.2023.
Ena Darilna vstopnica = ena vstopnica

Veljavnost Špasne kartice je
dve leti od zadnje aktivnosti.
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Ob vpisu abonmaja prejmete

Prihranek 57€!

SUPER UGODNOSTI
Ugodnost pri
nakupu vstopnic za
najbolj popularno
zabavo ta hip!

Murder Mystery večerja
Kvantum brezčutja

glede na IZVEN ceno vstopnic

99€
Koda za 25 % popusta pri
nakupu predstav preteklih
sezon:

Prej naročite, večja je verjetnost, da dobite odlične
sedeže po najnižji ceni!

Kupite abonma danes, sedež in vrsto vam sporočimo v oktobru 2022.

Večno samska, Avdicija ekipa 1
in Avdicija ekipa 2, Erotika po
Emeršiču, Kriza srednjih let, Ženska:
ljubezni, izgube, obleke.

Izžrebali bomo 2 imetnika
abonmaja in jima povrnili
kupnino!

Pogoji nakupa ŠPASOV AS:
- Enotna cena za en abonma je 99 €
- Nakup: enkratno plačilo preko UPN ali na blagajni v KD Mengeš
Izbirate med abonma Matiček ali abonma Baron.
- Ob nakupu ni zagotovljen sedež po vaši želji, lahko vam dodelimo
tudi posamične sedeže.

25 %

- Pri razporeditvi sedežev bomo prednostno upoštevali datum in
uro naročila/plačila.

popust

- Nakup s posebno ceno ŠPASOV AS je v obeh abonmajih omejen in
traja do zapolnitve kapacitet.
Pišite nam na marketing@spasteater.com
in naročite sedež že zdaj.

Povrnitev kupnine
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Ponovitve priljubljenih komedij!

komedija
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MUDER MYSTERY VEČERI SO TUKAJ!
Napeto do zadnjega diha!
V vrstah atraktivnih predstav Špas teatra z velikim
navdušenjem pozdravljamo ‘MURDER MYSTERY’ večerjo,
uspešno formulo zabavnih gledaliških večerov, ki je zdaj postala
del skupine Špas teater. Odslej bo v naši sredini še bolj zabavno
in napeto.
V glamurozni družbi obiskovalci pokukajo v zakulisje tajnih
agentov in zločinske organizacije. Kot bi sredi dogajanja stopili v
akcijski film! Razkrivajo se skrivnosti, skupaj se išče storilca.
Dogodek 'Murder Mystery dinner’, oziroma večerja z umorom
je tip interaktivne zabave, ki izhaja iz Velike Britanije. Redno
prirejamo tako dogodke odprtega tipa, kot tudi dogodke za
zaključene družbe.

Čaka vas nepozaben večer in zabavno
razreševanje skrivnosti ob večerji.

Izbirate lahko med tremi tipi dogodkov:
KVANTUM BREZČUTJA - klasična Murder Mystery večerja,
primerna za dogodke odprtega tipa, kot tudi za zaključene
družbe.

Primerno za:
- pare
- prijatlje
- družine (14 let +)
- večje in manjše skupine

UMOR V GRANDU – izvedba za zaključene družbe in team
buildinge.
PINK FLAMINGO – eno, dvo ali trodnevni dogodek za zaključene
skupine in team buildinge.
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Ob nakupu abonmaja je DOBRO VEDETI:
- Vse predstave so v Kulturnem domu Mengeš, Slovenska cesta 32.
- Abonma Matiček: nima stalnega dne – na sporedu med ponedeljkom in
četrtkom in Abonma Baron: nima stalnega dne – na sporedu med vikendom
(petek, sobota ali nedelja).
- Na predstavo pridete pravočasno in s tem sebi in drugim omogočite nemoten
ogled predstave.
- Vstop v dvorano po začetku predstave ni možen, zato vas prosimo, da ne
zamujate.
- Pred začetkom predstav izključite prenosne telefone, tablične računalnike in
druge zvočne naprave.
- Fotografiranje in snemanje predstav ni dovoljeno.
- Abonente bomo približno tri tedne pred termini predstav obveščali po
elektronski pošti ali sms sporočilih.
- Tekoči spored predstav je objavljen na spletni strani: https://www.spasteater.
si/spored.
- Zamenjava sedežev za drugi termin ni možna.
- Abonmajska izkaznica je prenosljiva na drugo osebo.
- Abonmajske izkaznice in drugih ugodnosti ni možno menjati za denar.
- V kolikor bo Vlada RS sprejela določene odloke, ki jih v tem trenutku še ne
moremo napovedati, si pridržujemo pravico do spremembe sedežnega reda ali
drugačnega planiranja tekočih abonmajskih predstav.
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Kako naj opišemo čudovitih 25 let?
• 2 IN ČETRT MILIJONA NASMEJANIH LJUDI - Nasmejali smo vso Slovenijo in čez!
• SVETOVNE KOMEDIJE - Na oder smo postavili že 51 lastnih predstav.
• NAJBOLJŠA GLEDALIŠKA ZABAVA - Ustvarjali smo z več kot 400 ČUDOVITIMI
ustvarjalci.
• NAJBOLJŠE OBČINSTVO - Abonenti, obiskovalci, prijatelji na družbenih
omrežjih ste naša najboljša družba!
• KULTURNI DOMOVI in ČAROBNA PRIZORIŠČA - Na več kot 130 odrih širom po
Sloveniji z odličnimi partnerji širimo kulturo gledališke zabave.
Z letošnjim oktobrom skupaj vstopamo v najbolj veličastno sezono do sedaj.
Oblekli se bomo v barve, v srebrno – praznujemo 25 let ustvarjanja, popularnih
komedij in čudovitih gledaliških zgodb. Na Špasov oder bo letos stopilo več kot
70 izjemnih ustvarjalcev, gledaliških junakov in junakinj, ki se bodo z igralskim
peresom podpisali pod praznični abonma in barvito jubilejno sezono!
Radi rečemo, da smo čarobna hiša, ki spreminja življenja na bolje. Naše
gledališče zato pripada vam, ljudem, saj živi in deluje za to, da plemeniti
življenja. S predstavami želimo pokazati na tisto, kar je v življenju dobro, vredno,
zabavno in kar zna prebuditi dobro voljo v ljudeh.
IN ZDAJ – NAJ SE PRAZNOVANJE 25-ke PRIČNE!

Ker ... ŠPAS JE ZAKON!
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